WIJ Heemstede
FILMS/LEZINGEN/WORKSHOPS/CULTURELE MIDDAGEN/THEMAMAALTIJDEN

WIJ NOVA - PROGRAMMA SEPTEMBER 2019
September
Ma 02 sept
17.15 uur
Themamaaltijd		
Nazomer menu
Wo 04 sept 10.00 uur
Open Huis			
Pauwehof
Wo 04 sept 13.30 uur
Open Dag			
WIJ Heemstede in de Luifel
Za 07 sept
14.00 uur
Familiespeurtocht en 		
schilderworkshop i.s.m. Platform Statushouders en
								Kinderboerderij ‘t Molentje
2 films en buffet:
Do 12 sept
16.00 uur
Seizoensopening 		
							
Middagfilm (2018) Romantisch drama
							
Avondfilm (2018) Muzikale biografie
Ma 16 sept
17.15 uur
Themamaaltijd		
Menu Formidable
Di 17 sept
10.00 uur
Open Inloop			
Seniorweb met themalezing Wat is een browser
Di 17 sept
13.30 uur
Trefpuntlezing			
René Lalique door Barbara Stammer-Lapouge
Wo 18 sept
10.00 uur
Workshop			
Seniorweb Werken met de iPhone
Wo 18 sept
20.00 uur
Film				
(2018) Drama
Buitenplaats Ipenrode, max. 15 personen
Do 19 sept
20.00 uur
Rondleiding			
Ma 23 sept
10.00 uur
Workshop			
Intuïtief schilderen door Susanna Marijs
Do 26 sept
10.30 uur
Film & Lunch 			
(2011) Komedie

VOORPROEFJES OKTOBER 2019
Week van de Ontmoeting van 1 t/m 8 oktober		

Programma volgt in de nieuwsbrief van oktober

Di 1 okt
13.30 uur
Trefpunt lezing		
Rusland door Rob Merks
Do 3 okt
20.00 uur
Workshop 			
Manifesteren met Tony Rekelhof
Do 10 okt
16.00 uur
Film & Diner			
(2019) Duitse dramafilm
Di 15 okt
13.30 uur
Trefpuntlezing 		
De schatkamer : meesterwerken uit de Hermitage
								door Karin Braamhorst
Di 22 okt
08.15 uur
Excursie			
Garderen en Terschuur, zandsculpturenfestival
Za 14 dec

12.45 uur

Excursie			

Kerst op Kasteel Middachten

OOK EEN GRATIS E-MAIL ABONNEMENT OP DE WIJ NOVA NIEUWSBRIEF?
BELT U HIERVOOR MET 548 38 28
LET OP: Vanaf september 2019 wijzigt de prijs van het postabonnement van de WIJ Nova Nieuwsbrief. Dit
is vanwege de verhogingen van de posttarieven. De nieuwe prijs voor het postabonnement wordt: € 18,- per
jaar. Het e-mailabonnement blijft gewoon gratis! Opgeven hiervoor: info@wijheemstede.nl of 023-548 38 28.
WIJ Heemstede de Luifel
Herenweg 96
2101 MP Heemstede
telefoon (023) 548 38 28

reserveren en kaartverkoop:
www.wijheemstede.nl
of: info@wijheemstede.nl
ma t/m do van 9-16 uur - vrij 9-13 uur

Open

Huis

Pauwehof
Woensdag 4 september
10.00 - 12.00 uur
Achterweg 19 - Heemstede

Kom kijken naar een expositie van werk
van de cursisten: speksteen, quilten,
kleding, aquarelleren, mandala
tekenen, tekenen en schilderen met
Zin, en verschillende andere teken- en
schildercursussen.
Er zijn diverse docenten aanwezig om u
informatie te geven. Ook kunt u
informatie krijgen over de dienstverlening en activiteiten van
WIJ Heemstede en over
het Platform We Helpen.
Dit jaar krijgt u, zolang de voorraad
strekt, een leuke katoenen tas met
pauw die u ter plekke kunt inkleuren.
De tas is speciaal ontworpen door
Marga Webbe voor de Mandaladag in
Heemstede. En dat alles natuurlijk
onder het genot van een kopje koffie of
thee met cake.
Meer informatie: Anky Weitkamp,
tel. 528 60 22
www.wijheemstede.nl

Eethuis de Luifel

Van maandag t/m donderdag bereidt onze kok een heerlijke maaltijd.
Iedere maand zijn er in de Luifel ook twee Themamaaltijden:
Maandag 2 september

Maandag 16 september

Pasteitje eierragout
***
Varkenshaas medaillons
met champignonssaus
Gebakken krieltjes
Witlof met ham en kaas
Salade
***
Advocaat bavarois met
slagroom

Zalmsalade op toast
***
Kipfilet met rauwe ham
Rösti
Teriyaki roerbakgroenten
Groene salade
***
Roomijs met vruchtjes

Nazomer menu

Menu Formidable

Voor de Themamaaltijden kunt u aan tafel tussen 17.15 en 18.00 uur. De tafel staat gedekt voor het
aantal personen waarvoor u reserveert.
De themamaaltijd kost € 11,50.
Reserveren hiervoor kan tot uiterlijk 10.00 uur op de dag zelf: 548 38 28.

WIJ Heemstede
• SEIZOENSOPENING •
Donderdag 12 september

Traditioneel openen we het seizoen met een middagfilm om 16.00 uur,
met aansluitend een lekker buffet en daarna om 20.00 uur een avondfilm.
U kunt kiezen voor 1 film + buffet € 18,50 of 2 films + buffet € 25,50.
De films:
16.00 uur
Filmduur: 135 min.
20.00 uur
Filmduur: 134 min.

Romantische muziekfilm (2018
Biografische muziekfilm (2018)

Het buffet is een Italiaans Buffet met:
Minestronesoep
***
Lasagne,
macaroni,
filet tonato,
kippenpootjes,
pizza
en Italiaanse salade
***
Tiramisu

Film

(2018) Drama

Woensdag 18 september 20.00 uur
Filmduur: 121 min.

Film&Lunch

(2011) Komedie

Donderdag 26 september 10.30 uur

Filmduur: 96 min. na de film gaat u gezellig lunchen met elkaar in de foyer van de Luifel. Entree incl.
lunch € 13,50.

TREFPUNT - WIJ Heemstede Culturele Middagen

Iedere maand zijn er culturele lezingen en/of presentaties op dinsdagmiddag
in de Luifel. Deze middagen in de Luifel beginnen om 13.30 uur.
De entree is € 5,-. Deze populaire middagen zijn wel vaak snel vol.
Wij adviseren u om te reserveren als u verzekerd wilt zijn van een plekje.

Dinsdag 17 september

René Lalique - van edelsmid tot glaskunstenaar

door Barbara Stammer-Lapouge
Weinig artiesten waren zowel Art Nouveau als Art Déco kunstenaars, maar René
Lalique (1890 - 1945) was er één van. Het is bijna ongeloofwaardig dat de twee
hiernaast getoonde creaties door dezelfde man zijn gemaakt. Als siersmeder bereikte hij zijn hoogtepunt in 1900; als glaskunstenaar groeide hij uit tot grootindustrieel van wereldfaam. Wij denken hierbij aan zijn parfumflesjes,
radiatordoppen, vazen, en de inrichting van luxe passagiersschepen en van de
Côte d’Azur Pullman Express.
Kortom een interessante lezing over het leven van René Lalique en zijn creaties.

WORKSHOP iPhone

OPEN INLOOP

Met themalezing
over Wat is een browser?
door Piet-Hein Buur

Dinsdag 17 september / 10-12 uur
Open Inloop met om 10.00 uur een presentatie over Wat is een browser? door
Piet-Hein Buur. Op de Open Inloop kunt u
terecht met al uw vragen over smartphone
of tablet. U kunt uw eigen apparaat meenemen. De Open Inloop is gratis.

door CarinLeuven

Woensdag 18 september / 10-12 uur
In deze workshop leert u omgaan met de iPhone van Apple. Alles om de basis van dit apparaat onder de knie te krijgen komt aan bod:
berichten versturen, bellen, e-mailen, surfen
op internet en apps gebruiken. U kunt het
allemaal aan het einde van deze ochtend! De
docent is een vrijwilliger van Seniorweb. De
lesstof en manier van lesgeven is aangepast
aan de behoefte van senioren. Kosten € 5,-.

Buitenmiddag

door Platform Vluchtelingen
Zaterdag 7 september
van 13.30 - 16.00 uur

Een speciale ontmoeting die voortgekomen is uit het
Platform Statushouders, waarin naast de Gemeente,
Vluchtelingenwerk en WIJ Heemstede ook een aantal
enthousiaste inwoners deelnemen. Kinderboerderij
‘t Molentje heeft ons haar gastvrijheid aangeboden zodat
we voor deze activiteit gebruik kunnen maken van hun
gezellige ruimtes.
Iedereen is welkom om mee te doen deze middag. Er is een
familiespeurtocht om het bos en de kinderboerderij beter
te leren kennen of voor het eerst te ontdekken. Ook is er
de mogelijkheid voor ouders om een schilderworkshop te
volgen en om de feestelijkheid compleet te maken
verwelkomen we u met een drankje en een hapje.
Wij hopen vooral veel statushouders met hun families en
hun taalcoaches te mogen begroeten op deze typisch
Hollandse plek in Heemstede! Deelname is gratis.

buiten
middag

WIJ Heemstede
BUSEXCURSIES: een verzorgd dagje uit!
Inschrijven voor de excursies kan d.m.v. betalen bij de receptie van de Luifel.
U ontvangt een bewijs van inschrijving. Voor al de excursies geldt dat u goed ter been moet zijn.
Zeer uitgebreide informatie over deze excursies vindt u op onze website.

Busexcursie

Garderen en Terschuur, zandsculpturenfestijn
Dinsdag 22 oktober - verzamelen 8.15 uur bij de Luifel

Het thema van het Zandsculpturenfestijn op de Veluwe is dit jaar ‘Reis om de wereld’.
Werkelijk heel bijzonder! In het Oude Ambachten & Speelgoed Museum krijgt u een
unieke kijk in de wereld van toen... geen electriciteit, handenarbeid, en in die tijd
waren de mensen afhankelijk van de hulp van familie, vrienden en buren. Er is ook een
indrukwekkende verzameling van oud en antiek speelgoed, er zijn wisselende tentoonstellingen en buiten staan oude landbouw-werktuigen en machines. De bus brengt u
rond 17.15 uur weer naar huis. Kosten: € 75,50 incl. vervoer, koffie en gebak, entree,
kopje thee en drankje en borrelhapjes. Opgeven kan tot 1 oktober.

Busexcursie

Kerst op Kasteel Middachten en 3-gangen verrassingsdiner

Zaterdag 14 december - verzamelen 12.45 uur bij de Luifel - vertrek 13.00 uur

Het kasteel is omgetoverd in een flonkerend kerstjuweel. In alle kamers zijn
versierde kerstbomen en decoraties met verse bloemen te bewonderen. De tafel in
de eetkamer wordt gedekt met servies uit de collectie van de familie en overal
branden de haardvuren. Er is een kleine, intieme Kerstmarkt waar standhouders
kerstartikelen, handgemaakte kunst-en streekprodukten, serviesgoed, kleding en
meer verkopen. Ook wordt er jam en wildpaté van eigen landgoed verkocht.
Tussendoor kan er een drankje of hapje genuttigd worden. Verder kunnen bezoekers
op het voorplein op de foto met de Kerstman, een wens voor 2020 in de wensboom
hangen of een broodje bakken boven het vuur. Als het donker wordt, ontbranden in
de kasteeltuinen nog meer lichtjes en kan een sfeervolle wandeling worden gemaakt.
We dineren in Restaurant het Wapen van Athlone, dat tot de oudste vestigingen van Gelderland en De Steeg
behoort. We gebruiken hier een heerlijk aperitief (bubbels) en een 3-gangen verrassingsmenu en sluiten af
met koffie en friandises. Na het diner rijden we rond 21.00 uur weer terug. Kosten: € 79,50, incl. busvervoer, entree kasteel, thee, lichtjestocht, 3-gangen diner met apéritief en koffie/friandises. Graag bij reservering vermelden of u vlees, vis of vegetarisch wilt eten. Deze excursie is helaas niet geschikt voor mensen
met een rollator! Aanmelden kan tot 15 november.

CREATIEVE MIDDAG IN DE MOLENWERF
Molenwerfslaan 11, Heemstede

M e t Gab y God i j k i.s.m. Ontmoetingscentrum Heemstroom
Donderdag 12 en 26 september
van 14.00-15.30 uur

Onder begeleiding van Gaby wordt er steeds een andere creatieve activiteit
aan-geboden waarmee u met elkaar bezig kunt zijn. Kosten € 3,-.
Heeft u nog goed bruikbare spullen als knutselmateriaal over? Dan zijn we daar
heel blij mee! Belt u wel even van te voren om te overleggen welke materialen nog
nodig zijn: 023-548 38 28.

WORKSHOP IN DE LUIFEL

Intuïtief schilderen

Thema: Kleuren ontmoeten elkaar, spelen met kleur

door Susanna Marijs

Maandag 23 september van 10.00 - 12.00 uur

We gaan bovenstaand thema onderzoeken d.m.v. bewegen en vrij schilderen. In het bewegen je
energiestroom op gang brengen en uiten in je schilderij. Vanuit je hoofd naar je lichaam, naar je hart en in de
beleving komen is het doel. Werkvormen zijn inleidende dans, bewegen met muziek en eenvoudige yoga
en ademoefeningen, visualisatie en stilte oefeningen. Daarna schilderen vanuit de ontstane spontaniteit en
experimenteren met verschillende materialen om zo de intuïtie op gang te brengen.
Kosten: € 20,- incl. materiaal. Voor meer informatie: www.intuitief-schilderen.nl.

RONDLEIDING - WEGENS GROOT SUCCES OP HERHALING
ER KUNNEN MAXIMAAL 15 PERSONEN MEE - RESERVEREN VERPLICHT
MENSEN DIE NIET VAN TEVOREN HEBBEN OPGEGEVEN KUNNEN HELAAS NIET MEE

Buitenplaats Ipenrode
door Dennis Kuik

Donderdag 19 september om 20.00 uur

Na de televisieserie Typisch Heemstede krijgt u nu zelf kans
om rondgeleid te worden door Dennis Kuik die deze prachtige
buitenplaats onderhoudt naast zijn andere werk.
Hij kent Ipenrode op zijn duimpje en kan u hier alles over
vertellen. We verzamelen om 19.45 uur bij de ingangspoort
van Buitenplaats Ipenrode aan de Herenweg. Kosten € 5,-.
Opgeven kan via de website www.wijheemstede.nl, of bel:
023-548 38 28 op werkdagen tussen 9 en 13 uur.

E OKTOBER

VOORPROEFJ

Week van Ontmoeting bij WIJ Heemstede
Van 1 tot en met 8 oktober

Tijdens de week van de ontmoeting zullen op onze locaties een aantal
cursussen hun deuren openzetten voor een gratis proefles en worden er
naast onze wekelijkse programma’s op middagen en avonden nog extra
activiteiten georganiseerd.
Informeert u naar de mogelijkheden bij de receptie en houd u onze website in de gaten om op de hoogte te blijven van het meest recente
speciale programma!

